
Een nieuw 

Israël

Wanneer dan de 

vrucht rijp is, laat hij 

er terstond de sikkel 

in slaan, omdat de 

oogsttijd 

aangebroken is. 

Markus 4:29, 

Openb. 14:14-16



ָך ַהֲעֹלתְּ ַהנֵֹּרת-ֶאתבְּ

B’ha’alotkha et-haNerot

B’midbar 8:1 – 12:16



T’hiliem 119:1

1. Ashree t’mimee darech, haholchim b’Torat JHWH.

“Gelukkig zijn de onberispelijken van weg, die wandelen in de 
Torah van JHWH!”

Maken deze mensen geen fouten? 

Zeker wel, want er staat: er is geen mens die niet zondigt. 1 Kon. 
8:46, 1 Joh. 1:8-10

Hoe kunnen ze dan onberispelijk zijn? 

Omdat ze hun fouten erkennen, hun zonden belijden. Hierop is 
de hele tempeldienst gebaseerd, inclusief zondoffers en 
schuldoffers.



Ivriet-oefening 8:1

ר׃א   אֹמֹֽ ה לֵּ ָ֖ה ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ר ְיהו  ֵּ֥ ַוְיַדבֵּ

1. way’daber Yahwèh ‘el-Mosheh le’mor. 

En JHWH sprak tot Mozes om te zeggen. 



Ivriet-oefening 8:2

יב   ָ֑ ל  ָ֖ אֵּ ַמְרת  ן ְוא  ל־ַאֲהרֹֹ֔ ֙ר ֶאֹֽ רֹֹ֔ ַדבֵּ ְת֙ך ֶאת־ַהנֵּ ת ו ְבַהֲעלֹֽ
ְבַעֵּ֥  ירּו שִׁ ָ֖ אִׁ ה י  ֹ֔ ֵ֣י ַהְמנֹור  ֹות׃ֶאל־מּו֙ל ְפנֵּ רֹֽ ת ַהנֵּ

2. Daber ‘el-’Aharon w’amar’ta ‘elayv b’ha`aloth’kha ‘eth-

haneroth ‘el-mul p’ney ham’norah ya’iru shibh’`ath

haneroth. 

Spreek tot Aäron en zeg tegen hem: Wanneer u de lampen 
aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de 
richting van de voorzijde van de kandelaar.





Bamidbar

Het boek Bamidbar (Numeri) speelt zich af in de wildernis.
Het boek Wajiqra (Leviticus) gebeurt ook in de wildernis.
Wat is het verschil?
Wajiqra gaat over het leven met JHWH
Wat zijn de vereisten en de middelen om Hem te benaderen
Hierin hebben de kohaniem onmisbare taak => Levi (ticus).
Bamidbar gaat over het hele volk = meer algemeen
Het hele volk telt mee => Numeri.
Bamidbar leert o.a. dat Am-Jisra’el het leger van JHWH is!
Met een centrale Commandopost, de Mishkan
Daaromheen de veiligheidsdienst, Num 1:53, 2:17
En tenslotte 4 grote legeronderdelen, Num. 2





Bamidbar – in de woestijn (St.V.)

Woestijn en wildernis: verschil?
Woestijn geen voedsel voor vee (Hebr. J’shimon)
Wildernis heeft begroeiing (Hebr. Midbar)

ה יפ  ְלכּו זִׁ קּומּו ַויֵּ אּול, כד  ַוי  י ש  ְפנֵּ ד ַוֲא ; לִׁ וִׁ יו בְ ְוד  ש  ְדַבר-נ  עֹוןמִׁ ,  מ 
ה-ב   ב  ין ַה --ֲער  ימֹון-ֶאל ְימִׁ .ְישִׁ

“En zij stonden op en gingen naar Zif, voor het aangezicht van 
Sha’ul; en David en zijn mannen waren in de wildernis van 
Ma’on, in de Aravah ten zuiden van de Jeshimon.” 1 Sm. 23:24
De Aravah is de vlakte tussen de Dode – en de Rode Zee
De Jeshimon = een naam voor de woestijn west van Dode Zee.
Jeshimon ook om Gods wonderkracht aan te geven, Deut. 32:10.



Tijdlijn

Ex 40:17 2e jr 1e mnd, 1e dag oprichting Mishkan
Nm 1:1 2e jr 2e mnd, 1e dag Rosh Chodesh
Nm 7 2e jr 1e mnd, 1e dag geschenken
Nm 9:1 2e jr, 1e mnd, 14e dag Pesach bij Sinai
Nm 9:15 2e jr, 1e mnd, 1e dag wolk / Shechinah
Nm 10:11 2e jr, 2e mnd, 20e dag net na 2e Pesach
Nm 10:33 3 dagreizen verder
Nm 20:1 40e jr, 1e mnd Mirjam sterft
Nm 33:38 40e jr, 5e mnd, 1e dag, Aharon sterft
Dt. 1:3 40e jr, 11e mnd, 1e dag        Verbondsvernieuwing
Joz 4:19 41e jr, 1e mnd, 10e dag door de Jordaan
Joz 5:10 41e jr, 1e mnd, 14e dag, Pesach ba’Arets



Numeri

Telling, want Am-Jisra’el is kostbaar voor JHWH.
Wijzen v Israël leren: 9 tellingen zijn geweest
De 10e zal zijn in de dagen van Mashiach, Jer. 33:13
Midrash Rabba past de titel מֹוֶנֶ֖ה - ‘teller’ toe op de Mashiach
Targum Yonatan: “In het gebied rond Yerushalayim en in de 
steden van J’hudah zullen de mensen voor telling passeren 
onder de handen van de Mashiach, zegt JHWH”, Jer. 33:13.
Telling van Num. 1 is een inspectie van het leger 
Israël marcheerde in militaire formatie – zie Ex. 12:41 + 51
JHWH is een God van oorlog, Ex. 15:3 
Zijn Gezalfde is een militaire veroveraar! Ps. 2:9-12, Op. 19:11-16



Psalm 2

9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

10 Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

11 Dien JHWH met vreze,
verheug u met huiver.

12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt 
en u onderweg omkomt,
als Zijn toorn plotseling ontbrandt.

Gelukkig allen die tot Hem de toevlucht nemen!



Legers boven + legers beneden

Er is een heiligdom van de priesters op aarde 

Weerspiegelt de hemelse Mishkan

zie Opb. 15:5, 16:1, 8:3, 6:9 

Bamidbar Rabbah 2:10 zegt: 

‘Het legerkamp van Israël rond Mishkan afspiegeling van de 
plaatsing engelen rond de troon in de hemel.’

Waarom spreekt Yeshua over 12 legioenen engelen?

Komt dit niet overeen met de 12 stammen

Vergelijk Opb 19:4 met Mat 26:53



‘Een man’ van elke stam

Een man van elke stam, Num. 1:4:

Er zal een man zijn van iedere stam, elk een hoofd v/e huis.

Midrash Tanchuma: de ‘man’ in dit vers verwijst naar Koning 
Mashiach, het ultieme hoofd van de huishouding.

Zie Z’charYah 6:12

“Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats 
opkomen, en Hij zal de tempel van JHWH bouwen. Ja, Híj zal de 
tempel van JHWH bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij 
zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn 
troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden;”



‘Een man’ van elke stam

Jes. 53:3: ‘een man van smarten en beproefd in ziekte.

Yeshua wijst hier zelf op in Mat. 10:25: ‘… de Heer van het huis…’

Yeshua toen letterlijk hoofd v/d 12 discipelen / talmidiem

Die 12 talmidiem vertegenwoordigen de 12 stammen

Hieruit af te leiden dat Yeshua hoofd van de 12 st. v. Israel. 

Hij is het hoofd van de huishouding van zijn Vader!

Fysiek is Mashiach op aarde “een man v/d stam J’hudah

Maar de geestelijke grootheid van Mashiach moet afdalen van 
de hemel boven. (Kol Ya’akov in Yalkut Moshiach) Zie Rom 1:3-4.



B’ha’alotcha

Nu gaan we naar de parshe – b’ha’alotcha - הַַ ָךֲעֹלבְּ תְּ .

Wat is de stam van dit woord? 

תְֲַּעֹלַ הַַ dit is een vorm van alah – opgaan, opstijgen  :עַלַה

Ha’alot: in de hoogte aanbrengen, lichten op kandelaar plaatsen.

Letterlijk: “Als je de lampen op de kandelaar plaatst”.

Ze werden iedere dag schoongemaakt, gevuld (chanukah!), 
aangestoken en op de m’norah geplaatst. 

Ze moeten zo geplaatst worden dat het licht naar voren schijnt, 
zodat de ruimte tegenover de m’norah goed verlicht wordt.



Olielampjes









B’ha’alotcha et haNerot

Ik wil met jullie nadenken over de 7 lampen

Licht en duisternis: een onderwerp apart. 

Echter, als er geen licht is dan is alles donker. 

Dat is fysiek, maar ook geestelijk. 

Dan kun je ook niet orienteren.

Licht was het eerste dat Elohiem schiep; de eerste overwinning 
op de duisternis. 

ִהיַאֹור, ַויֹאֶמרֱַאֹלִהים ִהי; יְּ .אֹור-ַויְּ

Wajjomer Elohim: J’hi ‘or, waj’hi or

En God zei: er zij licht, en er was licht. Gen. 1:3



B’ha’alotcha et haNerot

Rabbijnen hebben sinds oude tijden geloofd dat Mashiach al 
bestond voor het stoffelijke universum en dat alles in tijd en 
ruimte onderworpen is aan Mashiach. 

De Tsohar b.v. leert dat voordat iets werd geschapen het licht al 
was bij Adam Kadmon. 

Wij denken hierbij aan de Zoon van Spr. 30:4. 

We vinden hem ook in Joh. 1:4-18 (lezen)

Zie verder Joh. 8:12, 9:5, 12:35-36



B’ha’alotcha et haNerot

Op Shavu’ot in Yerushalayim de Ruach haKodesh gegeven, 
zichtbaar in de vorm van vuur en wind. (olie + wind + vonk => 
vuur)

Ook hier weer sprake van licht. 

Vanuit dit licht is de gemeente van Israël vernieuwd. 

Yeshua is de energiebron en de Ruach is als de pijpleiding ; Hij 
geeft het Licht, Leven en Liefde van Elohiem door, en …

de gemeente is de brandende lamp. 

De gemeente hoort gewoon het licht van Elohiem te verspreiden 
in de wereld. En licht verspreiden doe je vooral door je daden en 
houding. 



B’ha’alotcha et haNerot

Gemeente = lichtdrager; vinden we in Opb. 1-3

De 7 nerot, de 7 lampen, staan nu niet op 1 kandelaar, maar op 7 
aparte kandelaren. Kandelaar – Gr. λυχνία – luchnia; Aramees 
m’norah. 

Samen vormen de 7 gemeente de Grote Menorah, het Licht van 
de wereld, wat Yeshua haMashiach zelf ook is. Zie Ex. 37:17-24.

De 7 gemeenten waaraan Johannes moet schrijven zijn 
bestaande gemeenten. 

In al die gemeenten is er iets waaraan Yeshua onderwijs 
verbindt. Onderwijs voor alle tijden en plaatsen. 

Ook ‘profetisch’ onderwijs. Daarover vanmiddag.



B’ha’alotcha et haNerot

Efeze: de gemeente die indommelt, in slaap valt. 

:5. ‘en zal uw kandelaar van zijn plaats weren’

“een kerk zijn plaats ontnemen die het tot hiertoe heeft gehad 
onder de kerken.” (Thayer’s lexicon) 

De Gemeente van Efeze is metafoor voor gemeente die haar 
eerste liefde verlaat. 

Dit is heel snel gegaan. 

De 2e generatie besefte vaak al niet meer wat de rechtvaardiging 
door het geloof betekende.



B’ha’alotcha et haNerot

Smyrna: de lijdende gemeente. 

Die lijden moeten omwille van het geloof mogen troost putten 
uit de belofte dat de verdrukking een einde heeft, “een 
verdrukking van 10 dagen”. 

Dit herinnert aan de 10 scheppingswoorden en aan de 10 plagen 
in Egypte. 

De brief aan deze gemeente is een bemoediging voor de 
vervolgde en verdrukte gelovigen.

De verdrukking eindigt bij Israëls verlossing, Jer. 31:1-10.



B’ha’alotcha et haNerot

Pergamus: de afhoererende gemeente 

let op vers 14: afgodenoffer eten en afhoeren (to go astray, Num
15:39) van de Torah. 

Zie Num. 22:23, 24:14, 25:2, 31:16. 

Zoals de k’hilah van Israël werd verleid door de list van Balak en 
Bil’am, zo is ook de gemeente van Yeshua verleid richting 
heidense gebruiken. 

Men was niet zo strikt meer. 

Dit gaat natuurlijk van kwaad tot erger. 

Dit leren we uit de volgende brief.



B’ha’alotcha et haNerot

Thyatira: de antichristelijke gemeente

Let op de vrouw Izebel. 

Zij heeft in Israël de Baälsdienst ingevoerd. 1 Kon. 17:31

Dit was heel anders dan de afgodendienst van Jerobeam. 

De Baälsdienst gaat regelrecht in tegen de scheppingsorde. 
Tempelprostitutie - heeft RKK overgenomen: ongetrouwde 
priesters, monniken en nonnen etc. 

Toch ook hier nog overwinnaars, zie 2:25-26. 

Zij worden opgeroepen om te blijven bij de leer van de 
Mashiach, bij de Verzoening en bij de Verwachting.



Reformatie

Nu komen we bij Opb. 3. 

Volgende gemeenten profetisch gezien een afbeelding van de 
Gemeente van Yeshua na de opleving via de Reformatie.

In de middeleeuwen het pauselijk instituut tot ongekende macht 
gekomen: keizers en koningen via kerk aangesteld en afgezet.

Nog slecht weinig v/d Bijbelse waarheid over.

Via Reformatie een grote ommekeer in Europa,

We kregen het Woord van God weer terug en de gemeente door 
strijd en lijden bevrijd om God te dienen naar eer en geweten. 

De volgende brieven profetisch voor die bevrijde gemeente.



B’ha’alotcha et haNerot

Sardis: de dode orthodoxe gemeente

Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. 

Dat is de kerk die zich als rechtzinnig ziet, de kerk die alles netjes 
heeft vastgelegd in oude tradities. 

Denk aan de reformatorische richting. 

Het ziet er goed uit, maar het bloeit niet.



B’ha’alotcha et haNerot

Filadelfia: de gekroonde gemeente 

Leeft bij het hele Woord van God en past dat toe op het 
dagelijkse leven. 

In deze gemeente komt God aan Zijn eer. 

Zij krijgt dan ook een geopende deur, een deur naar de 
toekomst, een opening naar het Koninkrijk der Eeuwen, de 
Malchut Olamiem. 

Daarom staat er ook in Op. 3: 10:



Filadelfia: de gekroonde gemeente 

“Omdat jullie het woord van Mijn volharding bewaard hebben, 
daarom zal Ik ook jullie bewaren uit het tijdstip van de 
beproeving die over de hele oikouméne komen zal om te 
beproeven degenen die de aarde regeren.” 

Als wij waken voor het hele Woord van God, dan zal Hij waken 
over ons in het “aanbreken van de morgenstond” (Ps. 46:6). 

We moeten dus voorzichtig wandelen en laten zien Wie onze 
Meester is. 

Zie, Ik (Yeshua) kom met snelheid, houd wat je hebt, opdat 
niemand je kroon afpakt. Jes. 60:22



B’ha’alotcha et haNerot

Laodicea: de gemeente die zich te hoog inschat. 

Opb. 3:14: “Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige 
Getuige, het Begin van Gods schepping”. 

Hier is de Amen aan het woord, de Waarheid zelf. 

Hij is het begin van de Schepping en ook van de Gemeente. 

Te mogen putten van Zijn Bron kan alleen door de Ruach
haKodesh, de Heilige Geest. 

Die neemt het uit Mashiach Yeshua en maakt het ons bekent.

Want er zijn veel beloften van God, en ze zijn in Mashiach ja, en 
zijn in Hem amen, tot heerlijkheid van God door ons! 2 Kor. 1:20



B’ha’alotcha et haNerot

De aanspraak van de ‘Amen’ is dus meteen al een terechtwijzing 
voor deze gemeente.

Deze Gemeente begrijpt niet Wie de Mashiach is. 

Ze kent Hem niet en wordt opgeroepen om goud van Hem te 
kopen en witte kleren opdat de schande van onze naaktheid 
bedekt zal zijn. 

Dit ziet op de gerechtigheid van de Mashiach waarvan de Heilige 
Geest ons deelgenoot kan maken. 

Dit kunnen we alleen ontvangen als we leven bij het hele Woord 
van God, zoals er staat in Spr. 16:20: 

“Die op het Woord verstandig let zal het goede vinden…”. 



B’ha’alotcha et haNerot

De aanspraak van de ‘Amen’ is dus meteen al een terechtwijzing 
voor deze gemeente.

Daarom, wie nu arm is en goud koopt, die wordt rijk. 

Wie nu witte kleren koopt en zich daarmee kleedt, die zal niet 
naakt voor de Koning staan. 

Wie nu blind is, maar zijn ogen zalft met ogenzalf, die mag 
ziende worden. Die overwint. 

Deze overwinnaars krijgen een belofte: “Die overwint, Ik zal hem 
geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen 
heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon”. Opb. 3:21.



B’ha’alotcha et haNerot

In deze heerlijkheid van Mashiach kunnen we dus alleen delen 
als we met Hem verbonden zijn. 

Daarom hebben de verzegelden uit de tijd van het Vernieuwde 
Verbond naast de Naam van de Vader ook die van het Lam aan 
hun voorhoofd. (Opb 14:1 o.a. Peshitta)

Denk er goed om vrienden, het is geweldig om nu al in Erets 
Jisra’EL te mogen wonen. 

Maar als dat betekent dat we Yeshua moeten verloochenen dan 
missen we de heerlijkheid die Hij ons wil geven. 



B’ha’alotcha et haNerot

Laten we te allen tijde Yeshua hoog houden. 

Door Hem is de wereld geschapen, door Hem wordt ze 
vernieuwd en door Hem wordt Am-Jisra’el verlost met een 
Eeuwige verlossing. 

Jer. 30:7-9 (lezen over de verlossing)

Ik wil afsluiten waar ik mee begon:

Ps. 119:1 Ashree t’mimee darech, haholchim b’Torat JHWH.

Gelukkig zijn de onberispelijken van de weg, die wandelen in de 
Torah van JHWH!




